
لوائح النظافة في مبانينا

خطة النظافة الحالية هي جزء من نظامنا الداخلي.

نحن نملك الحق في تطبيق قواعد نظامنا الدخلي.

Arabisch 02.2021

فترة االستراحة )الفرصة(:
قضاء فترات االستراحة مسموح حصرا في 

قاعات الدرس او خارج المبنى.
تجنب االزدحام عند األبواب والتجمعات.

الرجاء البقاء في المنزل ...
إذا كانت هناك عالمات مرض مثل الحمى والسعال وضيق التنفس وآالم في األطراف	 
إذا كنت قد تواصلت بشكل مباشر بأشخاص موجودين حاليًا في الحجر الصحي	 
إذا كنت في منطقة وباء كورونا* في 14 يومًا السابقة	 

إذا علمت بذلك أثناء تواجدك هنا ،نطلب منك من أجل المصلحة الجماعية مغادرة الفعالية والمبنى دون تأخير واالتصال 
بالطبيب أو قسم الصحة.

أبلغ مدير الدورة و / أو القسم ، خاصة إذا كانت النتيجة إيجابية.
)Robert-Koch-Institut) RKI تنطبق القائمة الحالية الصاردة عن معهد روبرت كوخ *

يرجى االلتزام بقواعد التباعد 
االجتماعي:

مسافة ال تقل عن 1.50 متر عن اآلخرين في 
جميع االقسام

)القاعدة العامة: ذراعان على األقل(
تجنب التجمعات!

آداب السعال والعطاس:
عند السعال اوالعطاس يرجى تغطية الفم 
باستخدام المرفق أو منديل يمكن التخلص 

منه.
ينطبق في هذا السياق ايضا: حافظ على 

أكبر مسافة ممكنة عن األشخاص اآلخرين 
، وابتعد عن الشخص المقابل ثم قم بتعقيم 

يديك.

استعمال الساللم)الدرج(:
إن أمكن ،يرجى استخدام الساللم )الدرج( 

)يرجى مراعاة اتجاهات المشي(.
في بامبرغ هاوس ، على سبيل المثال 
، يمكنك االنتقال إلى الطوابق عبر الدرج 

األمامي ؛ ومن ناحية أخرى ، يستخدم الدرج 
الخلفي فقط لمغادرة المبنى.

ال يجوز استخدام المصاعد إال وفق مراعاة 
الحد األقصى لعدد األشخاص المحدد في 

المصعد.

يرجى مالحظة اتجاه المشي!
يجب مراعاة عالمات اتجاهات المشي 

والمداخل وقوائم االنتظار في الممرات وفي 
بيت الدرج.

نظافة اليدين:
اغسل يديك بانتظام وبشكل جيد بالماء 

والصابون.
إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، قم باستخدام أحد 

الموزعات في مبانينا )على سبيل المثال في 
دورات المياه( لتطهير اليدين.

ال تشارك اية مواد أو اطعمة. أحضر أقالمك 
الخاصة.

يرجى مراعاة اتجاه السير:
يجب مراعاة عالمات اتجاهات المشي 

والمداخل وقوائم االنتظار في الممرات وفي 
بيت الدرج.

يرجى عدم إجراء المكالمات الهاتفية 
في الممرات:

البقاء لفترة وجيزة فقط في الساللم وفي 
الممرات.

الرجاء استخدام هاتفك فقط خارج المبنى.

استخدام المراحاض:
ال يجوز دخول غرف المراحيض إال بأقصى عدد 

من األشخاص المشار إليهم على الباب. 

األقنعة إلزامية في جميع الغرف!
يجب ارتداء قناع طبي بشكل دائم في مبنى 

.VHS

وتشمل هذه »األقنعة الجراحية« ، وكذلك 
 أقنعة مرشح الجسيمات من المعايير 

.»FFP2« أو الحد األدنى من »N95 / KN95«
ينطبق هذا دون استثناء في جميع الغرف 

العامة ، في جميع الممرات والساللم وقاعات 
االنتظار والمصاعد والمراحيض.

غير الزامي: األطفال دون سن السادسة, الصم 
وضعاف السمع ومرافقيهم والحوامل وذوي 

االحتياجات الخاصة ومن لديه علة مرضية قد تتأثر  
 صحته في حال ارتداء الكمامة 

)مثل: أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو(.


